ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014
PROC. N.º 312/04/2021
OBJETO: Contratação emergencial pela Secretaria Municipal de Saúde de Profissional técnico de enfermagem para
atuar na Estratégia Saúde da Família – ESF Centro de Saúde São Francisco com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, Município de Cabixi/RO.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
A contratação do serviço em tela justifica-se pela necessidade de preencher vaga descoberta em virtude de
afastamento por licença-maternidade da profissional Cristiane de Souza contratada por meio de Teste Seletivo
Processo n.º 957 - Volume IV, e considerando estar tramitando teste seletivo n.º 134/2021, Edital 001/2021/PMC
compondo 01 vaga para Técnico de Enfermagem para preenchimento da necessidade aqui elencada é que Sugerimos
Contratação por dispensa de licitação pelo período de 60 (sessenta) dias contatados da data do Contrato, podendo ser
prorrogado até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, ou rescindido no caso de contratação por meio do teste seletivo
em andamento.
Tratando-se de processo de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV da lei n.º
8.666/93.
"IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
FAVORECIDO:
CRISTIANE MORIM – CPF: 026.213.272-90
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 0500
Secretaria Municipal Saúde.
2.021 - Apoio as Ações de Atenção Básica de Saúde – PAB
Elemento de Despesa:
31.90.34 – Outras Despesas Pessoal - Contr. Terceirizado
TOTAL DA DESPESA ESTIMADA: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).
Sem mais para o momento,
Cabixi, 09 de Abril de 2021.
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JAIR GODINHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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